
Generalforsamling 2018 

Referat: 

Velkomst ved Kredsformand Kim Jørgensen 

Foreningssangen 

 

1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden.  

Helge Højstrup foreslået af kredsstyrelsen og valgt 

Generalforsamlingen er rettidig varslet. 

2. Beretning 

Beretning enstemmigt vedtaget 

Debatten efterfølgende: ingen debat 

Kommunale forhold: 

OK18: 

Internt i Varde Lærerkreds: 

3. Regnskab.  

Gennemgået af Ginna Hindsig 

Regnskab godkendt 

4. Budget og fastsættelse af kontingent  

Gennemgået af Ginna Hindsig 

Spørgsmål: 

Lærer, Sct. Jacobi: Hvem er medhjælp.  

- Ginna og rengøring. 

Lærer, Lykkesgaard: Skal alle udgifter stige?  

- KS-honoraret i budgettet er regnet fra ud efter de sidste 5 mdr. pris i 2017 og ganget op med 

12 mdr. for 2018 

- Kredsstyrelsen har valgt at sætte flere penge af til TR-kurser. 

- Kontingentet er fastsat indtil 1.4.18. Budgettet kontingentindtægten er regnet efter den sats.  

Lærer, Sct. Jacobi: Særlige medlemmer, hvem er det?  

- F.eks. nogle der gerne vil være medlem uden at være lærer.  

Kredsstyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes.  

-      Budgettet skal ikke til afstemning med mindre der er et alternativ.  

-      Godkendt 



5. Valg  

Valg til formand.  

- Kim Jørgensen genvalgt 

Valg af 5 kredsstyrelsesmedlemmer. 

Forslag til kandidater: 

Lars Jytzler (105)- valgt 

Bjarne Alsaker (223)- valgt 

Pia Jessen (153)- valgt 

Flemming Lyhne (329)- valgt 

Lisbeth Christensen (214)- valgt 

Susanne fra Campus (ønsker ikke valg) 

Troels Riknagel (ønsker ikke valg) 

Anne Dorthe Mathiesen (ønsker ikke valg) 

 

Valg af to suppleanter 

Susanne (Campus) (29) 

Mia (Campus) (34) 

Lisbeth Peutz (Agerbæk) (82)- valgt 

Jannie (Blåvandshuk) (Ønsker ikke valg) 

Anne Dorthe Mathiasen (Lykkesgård) (49)- valgt 

 

Valg af en kongresdelegeret  

Flemming Lyhne indstilles enstemmigt af kredsstyrelsen  

Flemming Lyhne enstemmigt valgt 

Valg af to suppleanter til kongresdelegerede 

Lisbeth Christensen og Bjarne Alsaker vælges 

(kredsstyrelsen udpeger  1. og 2. suppleant) 

 

5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. (Valget gælder for to år)  

Ole Nielsen (genvalgt) 

suppleant: Helge (genvalgt) 



6. Eventuelt. 

God arbejdslyst til Kredsstyrelsen 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen 

 

Kredsformanden slutter med at ridse konfliktforløbet op, hvis der ikke kommer en aftale inden. 

- Strejken starter 4. april for de udvalgte kommuner 

- Lockouten starter den 10. april for samtlige lærere 

Spørgsmål fra lærer, Campus; Hvad gør vi hvis der kommer et nyt lovindgreb?  

- Formanden regner med at DLF/Hovedstyrelsen har en plan uanset udfaldet.  

- Flemming Lyhne: Vi kan ikke gøre ret meget mod en lov. Vi kan opsige hovedaftalen fra 1899 

om fredspligt. Hvis vi nedlægger arbejdet uden at opsige hovedaftalen kan vi blive pålagt en 

bod. 

- Flemming Lyhne: måske skal der laves en paraply-organisation for alle fagbevægelser. 

Kredsformanden peger på kommende problemstillinger Varde Lærerkreds skal forholde sig til:  

- Vi skal udfordre tildelingsmodellen i Varde Kommune. Det er uholdbart at skrue mere op for 

lærernes undervisning. 

- HovedMED drøfter afbureaukratisering. Formanden mener, det skal bredes ud til at 

medarbejderne kan bidrage med deres forslag. 

- I det nye budgetforslag er der lagt op til procentvise besparelser hvert år de næste 3 år, med ½ 

procent. 

o Kan man ikke finde besparelserne på en anden måde, f.eks. meebook. 

Nyheden om at Kristian Thulesen Dahl (TV2) mener lærerne skal støttes i OK18. Er der mon flere 

der kan finde på at støtte os nu.  

Opfordring til at Kredsstyrelsen indkalder til et møde, hvor vi kan få svar på nogle af spørgsmålene 

omkring OK18. 

Velbekomme 


